Mitel Model 6863i IP
verkorte toestel handleiding

Aan de slag

Basis telefoneren

Navigatie/Selecteer:
Gebruik 25 om door de menu’s of berichten te bladeren.
Gebruik 3 4 om de verschillende lijnen/bezet indicaties te bekijken of om, als u in het Optie menu
bent, in of uit bepaalde menu’s te gaan. Als u invoer bewerkt en u drukt op de 3 toets dan wordt
het teken links van de cursor gewist en als u de 4 toets drukt kiest u de optie. Als alternatief kunt u
ook op de middelste
toets van de navigatietoets drukken om een instelling te programmeren op
bepaalde menu’s.

Opties:
Toegang tot
diensten en opties van
uw toestel.

Volume

toets.

druk de 4 Kies toets.

Oproepen:
Lijst van gemiste/
ontvangen
oproepen

Neem de hoorn van de haak of druk de Lijntoets of

Buitenlijn/
Oproeptoets:
Indicatie van Inkomende
en uitgaande gesprekken.

Microfoon uit

druk de

2. Kies het nummer met het numerieke toetsenbord en

Een gesprek beëindigen

Doorverbinden

Wacht

1. Neem de hoorn van de haak, druk op een Lijntoets of

Programmeerbare toetsen:
3 programmeerbare toetsen
zijn voorzien van de functies
Oproepen, Nummerherhaling
en Doorverbinden.

Nummerherhaling
Einde
gesprek

Een gesprek starten

Luidspreker/Headset:
Schakelt het geluid
tussen de luidspreker en
headset. Lees de 6863i
Installation Guide voor
meer details.

Leg de hoorn op de haak of druk de

toets.

Beantwoorden van een oproep
toets voor handsfree gebruik.

Een oproep afwijzen
Druk de
toets als het toestel rinkelt om de inkomende oproep af te wijzen en
(indien geconfigureerd) de oproep direct door te sturen naar bijvoorbeeld de voicemail.

Nummer herhalen
Druk de
toets éénmaal om de lijst met recentelijk gekozen nummers te openen.
Gebruik de 5 of 2 navigatietoetsen om door de nummers te bladeren en de
toets
om een gekozen nummer opnieuw te kiezen. Druk de
toets twee maal om het
laatst gekozen nummer te kiezen.

Microfoon uit
Druk de
toets om de microfoon uit te schakelen van de hoorn, headset of
handsfree mode.

Gesprek in de wacht zetten en terugnemen
1. Om een gesprek in de wacht te zetten drukt u de

toets tijdens een gesprek.

toets opnieuw of druk de Lijntoets die
overeenkomt met de lijn waar het gesprek in de wacht staat.

2. Om het gesprek terug te nemen druk de

Voor meer informatie lees de 6863i IP Phone User Guide.
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Geavanceerde oproepbehandeling

Aanpassen van de taal op de display (indien van toepassing)

Het 6863i IP toestel verzorgt een eenvoudige en handige manier om oproepen door te
verbinden en conferentiegesprekken op te bouwen.

Oproepen doorverbinden

1. Druk de

toets en kies Voorkeuren > Taal > Scherm taal.

2. Blader door de lijst van beschikbare talen door op de 5 en 2 van de navigatietoets

te drukken.
3. Druk op de

toets of de 4 Instel toets om de gewenste taal in te stellen.

1. Verzeker u er van dat u een gespreksverbinding heeft die u wilt doorverbinden.
2. Druk op de

toets. Het huidige gesprek wordt nu in de wacht gezet.

3. Kies dan het nummer van degene naar wie u het gesprek wilt doorverbinden.
4. Indien u zonder vooraankondiging wilt doorverbinden drukt u op de

voordat de gebeld de oproep beantwoordt.

toets

3-weg conferentie
1. Verzeker u er van dat u een actief gesprek heeft met één van de partijen met wie u een

conferentie wilt opbouwen.

toets en kies Services > Conferentie.
3. Kies het nummer van de andere partij of, indien van toepassing, druk de Lijntoets
waar het gesprek van de andere partij in de wacht staat.
4. Zodra de andere partij het gesprek beantwoordt druk dan
nogmaals op
Services > Conferentie.
2. Druk de

Persoonlijke voorkeuren
Het volume aanpassen
Druk op de
toetsen gedurende een gesprek om het volume van het geluid
aan te passen (b.v. de hoorn, headset of luidspreker). Als u op deze toetsen drukt terwijl
het toestel in rust is dan wordt het volume van het belsignaal ingesteld.

Andere features
Gebruik van de oproeplijst
1. Druk de

toets om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

2. Blader door de lijst met de 5 of 2 navigatie toetsen.
3. Druk de

toets om de oproep te starten naar de het gewenste nummer.

Vergrendelen/ontgrendelen van het toestel
Het 6863i IP toestel kan vergrendeld worden waardoor ongeautoriseerd gebruik
vermeden wordt. (b.v. alleen nummers die vastgelegd zijn in het Noodnummerplan
kunnen worden gekozen zoals 112).
Om het toestel vergrendelen:
toets en kies Toestel blokkeren: Het bericht “Toestel blokkeren?” verschijnt
op het scherm.
2. Druk de 4 Ja toets en vergrendel het toestel: Het bericht “Toestel geblokkeerd”
verschijnt op het scherm.
1. Druk de

Om het toestel te ontgrendelen:
1. Druk de

toets.

2. Voer uw gebruikerswachtwoord in (standard is dit wachtwoord leeg) en druk de 4

Invoer toets om het toestel te ontgrendelen.

Kiezen van een beltoon
toets en kies Voorkeuren > Oproepsignaal > Beltoon.
2. Blader door de beltoonlijst door op de 5 en 2 navigatietoetsen te drukken.
3. Druk op de
toets of de 4 Instel toets om de gewenste beltoon in te stellen.
1. Druk de

Wijzigen van uw gebruikerswachtwoord
1. Druk de

toets en kies Wachtwoord.

2. Voer uw huidige wachtwoord in en druk op 2 Gereed. Een “Wachtwoord gewijzigd”

bericht verschijnt op het scherm.

Het IP-adres van uw toestel bekijken
Om het IP-adres van uw toestel te bekijken drukt de
Telefoonstatus > IP&MAC adressen.

toets en kies

Er zijn nog vele andere features mogelijk op uw toestel. Raadpleeg hiervoor de 6863i IP Phone User Guide
of neem contact op met uw systeembeheerder met betrekking tot de beschikbaarheid en het gebruik.

